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  فهم عصري يا همان امتزاج افق ها

         )FUSION OF HORIZONS( 

  كيربياحسان ام : نويسنده

 منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي

  

  

ل سازي، امتزاج افق قو، خود اختصاصي، اطالق، تصاحب معفهم عصري ، فهم، هرمنوتيك: واژگان كليدي

 گستر،حق ها، تاريخ مندي فهم

  

ي و تفسيري امري است براي اربابان فضل و دانش رابطه تنگاتنگ علم هرمنوتيك و مباحث كالمي و فقه

در عصر حاضر كه مسائل مربوط به فقه بيش از پيش نيازمند تحرك و پويايي است و ابواب . مسلم 

اشخاص صاحب نظري همچون  و ياري مبني بر سكون و ايستايي استمختلف فقه آماج انتقادهاي بس

اي مي تواند، اصول فقه را دكتر سروش فقه را متهم به سكون و ايستايي مي كنند ، توسل به چه وسيله 

از طوفان انتقادها و ركود و ايستايي نجات دهد؟ بي شك از مهم ترين ابزار براي كمك به فقه امروزين و 

اينكه خاستگاه اين علم در . پويا كردن و به تحرك درآوردن آن كمك جستن از علم هرمنوتيك است

لذا بر آن شديم تا از . استفاده ي از آن نيستم ده هيچ وجه استدالل مناسبي براي عمغرب زمين بوده ب

ال به الي نظريه هاي هرمنوتيكي بزرگان اين عرصه مطالب مرتبطي را در رابطه با تفسير تاريخي و 

ول خود بزرگان نظريه پرداز در قحب و به طور كل فهم عصري يا به عصري يا همان خود اختصاصي يا تصا

بياوريم، و اين بار از زاويه ي ) FUSION OF HORIZONS(ا علم هرمنوتيك تفاعل و امتزاج افق ه

نظريه پردازان علم هرمنوتيك در اين رابطه . ديگري رابطه تنگاتنگ فقه و هرمنوتيك را ياد آور شديم

سخن ها و مطالب بسيار گفته و نگاشته اند و هر يك به نحوي به اهميت تاريخ مندي ) عصري كردن فهم(

ترين سهم را در اين بين شايد بتوان بيش . كرده اند براي فهم صحيح متن تأكيدفهم و بازسازي شرايط 
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البته از نظريه هاي پل ريكور نيز در . فيلسوف و نظريه پرداز بزرگ آلماني داد ربه هانس گئورگ گادام

در ميان نظريه پردازان هرمنوتيك در رابطه با فهم و تفسير و . اين زمينه نمي توان چشم پوشي كرد

تأويل از مهم ترين شرايطي كه ذكر شده اين است كه براي فهم بهتر و صحيح تر بايد زمان و عصري را 

كه در آن في المثل مطلبي نگاشته شده يا اثري ارائه شده را در زمان حال بازسازي كرد، تا لذت آن اثر 

و واقعي تر از آن اثر دست در اين شرايط و اين عصر بيشتر شود و ما بتوانيم به فهمي دقيق تر  براي ما

در اين رابطه بيشتر . در واقع بدين وسيله ما مي توانيم با نيت و قصد مولف بهتر آشنا شويم . پيدا كنيم

موضوعات ادبي و هنري مالك نظر قرار گرفته است، لذا همين كه ما از پيش فرض هاي خود براي فهم اثر 

در رابطه با متون ديني و فقهي و اما . هيم كفايت مي كنداستفاده نكنيم و پروسه ي بازسازي را انجام د

قصدي گرا باشيم ، به بياني ديگر ويژگي بايستي  "حقوقي چه طور؟ در اين رابطه براي فهم اثر ما اجبارا

به اين معنا كه در اين موارد قصد ما از اين . هايي در اين متون وجود دارد كه مي طلبد قصدي گرايي را

 به بردن نيست و اينطور نيست كه بگوييم هر تفسيري از آن ها درست است بلكه بايد متون تنها لذت

شود كه في المثل قانوني ذكر نيت مولف آن اصالت صد در صد دهيم و در اين جاست كه اين موضوع بايد 

ل سال پيش وضع كرده به چه نيتي وضع شده و امروزه به چه شكلي بايد اعما 100را كه قانون گذار در 

ريه ي اين مي شود قصدي گرايي و از اين فراتر نظ. شود؛ يعني اين قانون در عصر ما چه كاربردي دارد

اي مطلب بيشتر در مورد آن بحث مي شود و آن قصدي گرايي يا فهم تهبسيار جالبي است كه در ان

د داشت و در عصري مولف محور است و اين به آن مفهوم است كه اگر قانون گذار يا مولف امروزه وجو

در خواهيم مي ر واقع ما در فهم عصري مولف محورد. زمان و مكان و شرايط فعلي بود چه نظري داشت

در بخش پاياني مطلب به اين نظريه  وافق برسيم و همان طور كه ذكر شدشرايط كنوني با مولف به ت

  .بيشتر خواهيم پرداخت

لم هرمنوتيك در اين زمينه ابراز داشته اند تأملي ابتدا الزم است كه در بحث هاي مرتبطي كه بزرگان ع

تاريخچه ي آن ،  از تعريف علم هرمنوتيك ،  خاطر نشان مي سازم كه به دليل اختصار كار. بيفكنيم

كه هرمنوتيك نخست معطوف  مي دانيم« . چشم پوشي شده است... شاخه هاي آن، بزرگان اين عرصه و

اهي تاريخي موجب شد كه هرمنوتيك در علوم انساني مركزيت توجه به آگ. ه ي فهم متن بودبه مقول
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پژوهندگان در اين زمينه اين نكته آشكار گشت كه نه تنها متن بلكه تمام اشكال سنت و هر بر بيابد زيرا 

، مذهب و فلسفه در آن چه كه محصول و مخلوق خالقيت و ذهنيت گذشتگان است اعم از هنر، حقوق

ندارد و به خاطر اين فاصله و بيگانگي تاريخي ، نيازمند درك و تفسير است، واسطه بي  دنياي ما حضور

چنين بود كه براي پر كردن اين فاصله ي تاريخي و راهگشايي در زمينه ي فهم اين امور دست به دامن 

با اموري نظير هنر، متن يا رسالت هرمنوتيك در ارتباط : حال پرسش آن است كه. هرمنوتيك زده شد

بازسازي  هويد كه هگل و شالير ماخر معتقد بمي گ رگاهي تاريخي اند چيست؟ گادامه مشمول آتاريخ ك

. و هگل به جاي آن از تركيب دفاع مي كند) متن، اثر هنري يا واقعه ي تاريخي(معناي موضوع تاريخي 

فهم باب  شالير ماخر در. اما در هر دو جواب، نوعي بيگانگي و احساس فقدان نسبت به سنت وجود دارد

معتقد به بازسازي معناي اثر است منطبق با آن چه از نخست و در اصل بوده، زيرا متن يا اثر هنري اي كه 

از گذشته به دست ما رسيده است از دنياي نخستين خويش كه زمينه ي پيدايش آن است جداشدني 

ي از معناي خويش را از اثر تاريخي و هنري اگر از زمينه ي اصلي خويش جدا انگاشته شود بخش. نيست

يعني . بنابراين درك مفهوم اثر هنري در گرو بازسازي آن زمينه و دنياي اصلي آن است. دست مي دهد 

د به عصري بودن فهم توجه و تĤكي»1بازسازي تاريخي دنياي ذهني اي كه خلق اثر را در پي داشته است

جستجوي چيزي در گذشته و يا  نهفهم را ؛ رگادام« : هدر اين مطلب به صراحت ذكر شد ردر نزد گادام

نكته اي كه قابل ذكر است اين » 2بازسازي و باز آفريني آن، بلكه تطبيق متن با زمان حاضر مي دانست

است كه در بررسي فهم عصري ، اثر يا متن مورد نظر بايد داراي فاصله ي زماني با عصر حاضر باشد و ما 

را تا حدي ) فاصله ي زماني اثر يا متن با عصر حاضر(مشكل با توسل به فهم عصري مي كوشيم اين 

شايان ذكر است كه فاصله ي زماني هميشه نيز امري منفي تلقي نمي شود و در خيلي از . برطرف سازيم

بهتر تا اين موضوع  رورد استناد مي كنيم به نظر گادامدر اين م. فهم بهتر نيز كمك مي كند به موارد

تنش ميان حال و گذشته خود عامل اصلي و حتي از جهاتي پر ثمر در علم  رد گادامدر نز« . تبيين شود 

ميان عينيت از حيث تاريخي مقصود  و داراي فاصله با اين ميراث و تعلق داشتن ما به . هرمنوتيك است

                                                 
٢٣٠و  ٢٢٩ص ١٣٨۵واعظی ، احمد، درآمدی بر هرمنوتيک، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی چاپ سوم، - ١  

٢٩٩درآمدی بر هرمنوتيک ص  - ٢  
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به . در اين ميان استجاي حقيقي علم هرمنوتيك . نسبت جايگاهي ميان بيگانگي و آشنايي وجود دارد

فاصله ي زماني نه فقط اجازه مي . فاصله ي زماني همكاري منفي و هم كاري مثبت دارد ريده گادامعق

دهد كه برخي پيش داوري هاي متعلق به ذات موضوع از ميان بروند بلكه همچنين باعث مي شود كه 

نيز پر بدين ترتيب مي بينيم كه جدايي زمان . پيش داوري هاي منتهي به فهم حقيقي نيز مطرح شوند

تنها با گذشت زمان مي توانيم درك كنيم كه چيست كه متن مي گويد فقط به تدريج است كه . ثمر است

ابتدا الزم است  در همين »3معناي تاريخي و حقيقي آن ظاهر مي شود و زمان حال را مخاطب مي سازد

ست و فهم مفهومي نيز ارائه شودچه اينكه موضوع محوري اين مطلب فهم عصري ا  فهمكه تعريفي از 

در رابطه با اين كه فهم چيست تعاريف بسياري از بزرگان ايراد . است ذهني كه نياز به توضيح دارد

فهم « . ذكر مي گردد كه هم سو با زاويه ي ديد همين مطلب است يتعاريفگرديده و در اين جا آن 

به گفته ي به هم مي آميزند عبارتست از مشاركت در جريان سيال سنت، در لحظه اي كه گذشته و حال 

ذهنيت . اين برداشت از فهم آن چيزي است كه مي بايد از نظريه ي هرمنوتيك مقبول واقع شود رگادام

خود معناي تاريخي كه اثر در زمان حال  "مولف يا خواننده هيچ كدام مرجع واقعي نيست بلكه دقيقا

وي گذشته در ظواهر كنوني نيست فهم م مو به فهم عبارت از آوردن» « 4براي ما دارد مرجع واقعي است 

عبارتست از آوردن آن چه در گذشته جنبه اساسي دارد به زمان حال شخصي خودمان يا معرفت به 

اما در خصوص هدف فهم بايد بيان داشت كه » 5نفس خودمان يا به عبارت دقيق تر تجربه ي ما از هستي 

بلكه يك اثر نزد مخاطب اصلي يا مولف آن پي برد هدف فهم هرمنوتيك اين نيست كه به معناي « 

هدفش اين است كه دريابد اين اثر براي ما و در حال حاضر چه معنايي دارد هر چند كه اين امربدان معنا 

فهم هرمنوتيكي نتيجه ي گفتگويي اصيل ميان . نيست كه ماهر كاري بخواهيم مي توانيم با اثر بكنيم

هنگامي رخ مي دهد كه ميان حال و گذشته ادغام افق ها وجود داشته حال و گذشته است و اين فهم 

                                                 
٢٠٤و  ٢٠٣ص  ١٣٧٧جمه ی محمد سعيد حنايی کاشانی علم هرمنوتيک ، انتشارات هرمس، چاپ اول تر: ١پالمر، ريچارد  - ٣  

٢٠٥علم هرمنوتيک ص - ٤  
٢١١و ص ٢١٠همان جا ص  - ٥  
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در نهايت اين كنشي است مبتني بر فهم خويشتن نه فهم واقعيت تاريخي ما و پيوستگي آن با . باشد

  6»گذشته

تا قبل از شالير ماخر بازسازي زمينه ي « در رابطه با بازسازي زمينه تاريخي بايستي خاطر نشان كرد كه 

يخي براي متني مفروض و تعيين زمينه ي تاريخي كه اين متن در آن جا گرفته بود و نيز تأويل نحوي تار

شالير ماخر اين پيش فرض را داشت كه عمل بازسازي زمينه ي . از كارهاي بنيادي علم هرمنوتيك بودند

غير زماني با اين همه كتب مقدس حاصل . تاريخي الزمه فهم هر متن متعلق به دوره ي قديم است

آن ها آفرينش . انديشه هاي جاويد يا پرواز تخيل شاعرانه بدون دعوي جدي براي حقيقت نيستند

بازسازي جهاني كه از بطن اثر هنري بيرون آمده و بازسازي منشأ  "يقينا. تاريخي در زماني تاريخي اند

ا نهايي در علم عملي اساسي يبه ما هشدار مي دهد كه بازسازي را  رثر هنري الزمه فهم است اما گاداما

يم يا حتي آن را كليدي براي فهم نشمريم يا آن چه در عمل بازسازي با آن كار مي ردانهرمنوتيك نپ

ستي رستجو مي كنيم؟ آيا فهم وقتي به دآن چيزي است كه معناي اثر مي ناميم و آنرا ج "كنيم واقعا

مانند آفرينش اول ببينيم، يك باز آفزيني؟  "تعيين مي شود كه مي كوشيم در آن آفرينش دومي دقيقا

. بديهي است كه خير زيرا معناي اثر منوط به اين است كه ما در زمان حال چه پرسش هايي مي كنيم

ساختار تاريخ مندي در فهم متضمن اهميت عاملي است كه مدت ها در علم هرمنوتيك تاريخي و ادبي 

الق يعني كار تأويل در مرتبط كردن معناي متن با زمان از آن غفلت شده و آن عامل عبارت است از اط

محض نمونه اصل اطالق هم در علم هرمنوتيك مربوط به كتاب مقدس و هم در علم هرمنوتيك . حال

مي بايد تصريح . فقهي الزم است زيرا در هيچ يك از اين دو مورد فهم و توضيح متن به طور كافي نيست

در فهم از آن حيث  ربر طبق تحليل گادام. ن مي گويدزمان حال سخ شود كه متن به چه سان براي وضع

هم در علم » « 7كه فهم است چيزي مانند اطالق متن براي فهم موقعيت كنوني همواره صورت مي گيرد

اين نيست كه كوشش عتيقه  "هرمنوتيك فقهي و هم در علم هرمنوتيك كالمي وظيفه ي تأويل صرفا

بلكه وظيفه ي تأويل اين است كه بكوشد فاصله ميان . ني ديگر به كار ببرده براي ورود به جهاانشناس

                                                 
١٣ص  ١٣٨٥هرمنوتيک مدرن، گزينه ی جستارها، نشر مرکز، چاپ پنجم : احمدی بابک - ٦  

٢٠٧و  ٢٠٥علم هرمنوتيک ص  - ٧  
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متن و موقعيت كنوني را از ميان بردارد چه حكمي صادر شود و چه وضعي ايراد شود، تأويل مي بايد 

مشتمل بر اين توضيح باشد كه متن در جهان خودش چه معنايي مي دهد به عبارت ديگر فهم متن 

ي با زمان حال تتفسير يك متن همواره مناسب« در ادامه بايد گفت كه » 8ق آن استهمواره متضمن اطال

و ارتباط آن با عصر حاضر و زمان و  فسر مي بايست ببينيم پيام يك متنو اوضاع فعلي دارد و در مقام م

. زمانه فعلي چيست؟ يك متن بايد طوري تفسير شود كه زمان و زمانه ي ما را مورد خطاب قرار بدهد

قوه ي . قوه است 3ج را مباخ در كتاب خود در باب هرمنوتيك مي گويد كه تفسير مستلزم .چنان كه ج

و قوه ي تطبيق  EXPLICATION، قوه ي تبيين UNDERSTANDINGتفهم 

APPLICATION تفهم مودي مي به تحقق  "، اين سه قوه سه روش جداگانه نيستند بلكه مجموعا

ك متن همواره به استناد تطبيق آن با زمان حاضر و با توجه به شأن كاربردي تفهم ي ردر نظر گادام. شوند

به بيان ديگر فهميدن به معناي داشتن و توضيح . و پيوستگي آن با مقتضيات جديد صورت مي گيرد

دادن از پيش مستلزم نحوي ارتباط ، نحوي نسبت با زمان حاضر است و اين امر به خصوص در مباحث 

در اين حوزه ها مفسرين همواره به مقتضيات زمانه توجه . الهيات و فقه به خوبي نمايان است تفسيري

 ردمي كنند و به معنايي كه در عصر حاضر از متن مستفاد مي شود منتقل مي شوند و حال آن كه 

يده ان فعلي نادمباحث فقه الغه توجه به اين نكته به طور تصنعي حذف شده و ارتباط مطلب را با زم

بر اين باور است كه مباحث تفسيري و حقوقي و كالمي بايستي راهنماي ما در تفسير  رگادام. گرفته اند

روف ورود به دنياي صث تفسيري حقوق و فقه كوشش علما مادبي قرار گيرد و همانطور كه در مباح

لوم مفسرين سعي جدا و منفصل از حيات امروزي ما نيست و همان طور كه در اين ع "باستاني و كامال

 "بايستي صرفانتا فاصله ي تاريخي ميان متن و زمانه ي امروز را پر كنند، تفسير يك متن نيز مي كنند 

توضيح معاني متن در عالم خاص خود متن باشد بلكه بايستي به حسب آن لحظه ي تاريخي باشد كه ما 

در حدود آن نيست تا به استناد عقل و در آن بسر مي بريم و باز آن كه در حوزه ي حقوق و الهيات مفسر 

بلكه سعي مي . فكرت تيز كردن خود مطالب متن را استنباط بكند و آن ها را به ملكيت خود در بياورد

از آن قوانين چه اراده مي شده  "مثالكند كند خود مملوك آن چه كه در متن آمده قرار بگيرد تا معلوم 
                                                 

٢٠٧علم هرمنوتيک ص  - ٨  
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مي توانيم و نبايد با حالت سلطه به مطالب متن نگاه كنيم و و حكم خداوند در آن باره چيست پس ما ن

آن را به ملكيت خود درآوريم و با فاعليت ذهني خود معنايي بسازيم، بلكه بر خالف، بايد در خدمت متن 

پيدا . رآن شويمسخدرآئيم و مملوك مطلب واقع شويم و بگذاريم تا جاذبه ي مطلب در ما اثر كند و م

وضع و موقف خود را در مخاطره قرار دهيم و در اين مقصود مستلزم اين است كه ما است كه رسيدن به 

هواي مصون نگه داشتن عقايد در پيش فرض هاي خود نباشيم تا در پرتو آن دعوت مسيطري كه در متن 

هست بتوانيم آن چه را كه متن آمده دريابيم و به آن نزديك شويم و به از خود بيگانگي و فاصله اي كه 

طالب اين امر البته بدان معنا نيست كه ما بايستي مسحور تحكم م. بين ما و متن پديد آمده غلبه كنيم

را آن طور كه ي كه در متن هست بايستي اين امكان را پيدا كند كه خود بمتن بشويم بلكه بر خالف خطا

متن به  افقي كه در FUSIONS OF HORIZONSهست نشان بدهد و در تفاعل و امتزاج افق ها 

ظهور رسيده و افق مفسر آن در عصر حاضر كه مفسر پيامي را كه در متن آمده مي شنود و به سواالتي 

در رابطه با نقش مقتضيات زمان و مكان از منظر فقهي » 9كه متن را بوجود آورده اند گوش فرا مي دهد

اما به هرحال الزم . ي گنجدنيز مطالب بسياري ايراد گرديده كه ذكر تمام آن ها در اين چند صفحه نم

مطلب بديع و تازه اي توجه شود كه آيا اين موضوع است كه از منظر ديني و فقهي هم به اين موضوع 

وار نيز اين قرن اخير دارد يا خير؟ بايد گفت كه از روايات و احاديث ائمه ي بزرگ 3و  2است و ريشه در 

اين بدان همگي مويد همين تفسير عصري است البته منتها در لباسي متفاوت و  مستفاد مي گرددمطالب 

اين نكته ي بسيار . معنا نيست كه هر چيزي را بايد تفسير عصري كرد و هر فهمي بايد عصر مي شود

مقتضيات زمان و مكان در تعيين موضوع احكام نقش اساسي دارند و « . قابل تأمل و مهمي است 

آمده است ) ع(در روايات منقول از امام صادق . ستموضوعات احكام به مثابه ي علت براي حكم ا

آن كس كه زمان خود را بشناسد، اشتباهات او را مورد هجوم قرار » العالم بزمانه ال تهجم عليه اللوابس«:

حسب المرء من عرفانه علمه : نيز اين گونه نقل شده است) ع(در روايتي از اميرالمومنين علي . نمي دهند

نظريه هاي مختلفي درباره ي تأثير زمان . نسان همين بس كه زمان خويش را بشناسدبزمانه، در معرفت ا

                                                 
و  ١٨٣، ص ١٣٧٨ريخته گران محمد رضا، منطبق و مبحث علم هرمنوتيک، اصول مبانی علم تفسير نشر کنگره، چاپ اول ، بهار  - ٩

١٨٤ 
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 - 1نام برد نظريه را در اين خصوص  3و مكان براي احكام شرعي وجود دارند كه به طور كلي مي توان 

نظريه اعتدالي بر اساس نظريه اول احكام شرعي در هر زمان و  -3نظريه تفريطي  -2نظريه افراطي 

از هيچ اصل ثابت و قانون غير قابل تغييري كه براي همه  "ي پيرو شرايط آن زمان و مكانند و اصوالمكان

ي زمان ها و مكان ها معتبر بوده باشد برخوردار نيستند و هر چه دارند و مي گويند و اجرا مي كنند 

دوم را مي توان  روش خليفه. همان است كه اوضاع زماني و مكاني بر اين احكام تحميل مي كند و بس

  . نمونه اي از افراط در اين زمينه دانست

در مقابل نظريه ي تفريطي وجود دارد كه مي گويد دين هر چه گفته است به منزله ي اصول ثابت و 

فقه خوارج را مي توان نمونه ي . قوانين غير قابل تغيير است كه هيچگاه در آن تحولي رخ نخواهد داد

نظريه افراط و تفريط پيموده  2نظريه ، نظريه سوم راهي بين  2ر مقابل اين آشكار اين نگرش دانست د

قوانين كلي و ثابت كه براي : نوع اول . قانون است  2پيروان اين نظريه مايلند كه دين شامل . است

هميشه و همه ي زمان ها و مكان ها معتبر و الزم االجرا است ولي قوانين نوع دوم قوانين متغير جزئي 

ما نيز همين مورد مالك نظرمان است به » 10ت كه بر اساس نيازهاي متغير انسان تشريح شده استاس

اين معني كه نبايد به بهانه ي تفسير و فهم عصري دچار افراط شويم و اصول ثابت را نيز دستخوش اين 

ايستايي فقه و در آخر به طور كلي بايد اين نكته ذكر شود كه جهت درمان بيماري سكون و . قضيه كنيم

حقوق يك راه كار بسيار مهم كه ما در طول كل اين مطلب به  "الم و خصوصاكمانند حتي علوم ديگر 

گاهي اوقات فهم عصري و معقول سازي ين خود اختصاصي است يا تصاحب يا دنبال تبيين آن بوديم هم

متزاج افق اآن به اطالق يا  از رگادام "نظريه پردازان علم هرمنوتيك خصوصا. (هم به آن اطالق مي شود

فهم عصري يك مبناي مهمي دارد مبناي مهمش ) مي كنند دنيز يا FUSION OF HORIZONSها 

اين است كه في المثل مولفي كه سخني را بيان كرده در واقع اين سخن برگرفته از يك دنيايي است كه 

  . اي بسا آن دنيا از دنياي ما بيگانه باشد

  ي زمان و مكان و نقش اين دو در اجتهاد،نگارش عليرضا صابرياني اقتباسي از مقاله.10
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  در واقع فكر مولف ممكن است برگرفته از 

لذا نيت مولف در اين گونه موارد . از دنياي  ما بيگانه است "حتما رباشد كه اي بسا يا به قول گادام دنيايي

در واقع مي . ف چه فكري كرده مهم نيستممكن است به كار ما نيايد در اين موارد براي ما اينكه مول

توان اين سوال را پرسيد كه فكر و نيت او چه به درد من مي خورد؟ چرا كه نيت مولف برخاسته از جهاني 

لذا اين جاست كه مي گوييم بايد تفسير و . من بيگانه است اآن جهان متعلق به خودش بوده و ب بوده كه

اما اگر بخواهيم به  به چه معناست در طول مطلب بارها ذكر شد، اينكه عصري كردن. فهم را عصري كنيم

را جمع كنيم و به صورت منسجم آن را تبيين كنيم بايد گفت عصري كردن  هاام ديدگاهتمطور خالصه 

چه پيامي دارد؟ در شرايط كنوني ما  اه في المثل فالن متن براي مآن برآييم ك دبه اين معناست كه درصد

ا تعيين كرده ، در اين جاست گذار در صد سال پيش مسئله اي ر مولف يا قانون "مثال. چه معنايي دارد

ف نيت و هدف مولف يا قانونگذار ديگر به كار ما نمي آيد چرا كه آن متن يا قانون متعلق به شرايط ركه ص

قوقي براي مملوس تر شدن مسئله يك شاهد مثال از قوانين ح .خاص خودش بوده در زمان و مكان خاص

قابل نقل است، چون اختصاص به امور  كهبعضي از اشياء منقول با آن « ن در قانون مدني ايرا. مي آوريم

علت . زراعت و آبياري دارد از حيث صالحيت محاكم و توقيف اموال در حكم اموال غير منقول شده است

ست مي آيد يعني قانون گذار زمين بد بااين استثناء فايده ي عملي است كه از ارتباط كامل اين اموال 

خواسته است كه با اين حكم از جداشدن اموال منقولي كه الزمه ي آبياري و زراعت است از زمين 

يف قي اموال منقول محسوب شود چون تو اگر لوازم زراعت طبق قاعده ي كلي در زمره. جلوگيري كند

و . يف شودقد كه آالت و اهداف زراعت تووري رامكان دارد هميشه بيم آن م اياين اموال با شرايط ساده 

اما امروزه اين قانون در اين جا ما نيت قانون گذار يا مولف را مي دانيم » 11دزمين بدون استفاده باقي بمان

مولف  در اين جا ست كه فهم عصري. به روز رساني دارد بهو نياز را از دست داده است بردشكار "تقريبا

بدين معنا كه مي توانيم استدالل كنيم اگر قانون گذار در . ارائه مي كند نمحور راه كاري معقول و متف

اگر حمايت از زراعت مجوز ايجاد چنين استثناء « در اين جا . اين عصر بود چگونه قانونش را مي نوشت

مهمي باشد با اهميت روزافزوني كه امور تجارتي و صنعتي پيدا كرده است به طريق اولي بايد حكم ماده 

و اين قانون به ادوات صنعتي و تجاري نيز » 12درباره ي ادوات صنعتي و تجاري نيز اشاء شود 17 ي
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از اين قبيل شاهد مثال ها در . سرايت مي كرد و از ركود ايستايي قوانين و حقوق جلوگيري مي شود

ابطه با كه در رقوانين ما بسيار است همين طور در مسائل مربوط به اصول فقه مثال جالب ديگري 

قصد "در فال گرفتن ها معموال. از ديوان حافظ است "تصاحب مي توان ذكر كرد بحث فال گرفتن مثال

   –مولف آن چيزي نيست كه ما از آن برداشت مي كنيم بلكه ما برداشت مورد نيازمان را از آن فال مي 

  

  

  54و  53ص  1389 كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت بنياد حقوقي ميزان چاپ سي ام بهار.11

  55اموال و مالكيت،ص.12

ما  "مي گويد اصوال ردر اين خصوص گادام. اين مي شود تصاحب يعني جمله يا متن را از آن خود كردن. كنيم

بايد دنبال تصاحب باشيم چرا كه معنايي كه مولف قصد كرده يك معناي مرده است ولي آن لفظ است كه 

صوص فهم عصري، فهم عصري مولف محور است كه در ابتداي مطلب به يك نظريه ي جالب در خ .باقي مانده

و از يك طرف قصدي گرايي اين نظريه هدفش اين است كه به اين شكل آن اشاره شد؛ از يك طرف تصاحب 

نباشد كه مولف را به كلي كنار بگذاريم بلكه اين پيش فرض را داشته باشيم كه اگر مولف در اين عصر و در 

در حقيقت ما در فهم عصري مولف محور . د چه مي گفت اين مي شود فهم عصري مولف محوراين شرايط بو

شايان ذكر است كه اين نظريه در حقوق و فقه بسيار . مي خواهيم در شرايط كنوني با مولف به توافق برسيم 

به روز ورزنده و در واقع اگر به دنبال يك فهم درست و . حائز اهميت است و ما بايد به اين سمت حركت كنيم

منتها نكته اي كه بايد خاطر نشان كرد اين است كه اين بحث هنوز . پويا هستيم بايد اين روش را اتخاذ كنيم

در آخر الزم به ذكر است كه هدف نگارش اين مطلب ارائه ي راهكار و ضابطه براي فهم . ي ضابطه استببسيار

كارهاي بسيار سنگين و تخصصي دارد در اين يكي، دو عصري نيست چرا كه چارچوب بندي اين امر نياز به 

  .صفحه نمي گنجد
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